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IV. 
O D Ů V O D N Ě N Í 

 
 
OBECNÁ ČÁST 
 
 
Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy, odůvodnění jejích hlavních 
principů, zhodnocení platného právního stavu a odůvodnění nezbytnosti jeho změny 

 
Předkládaný materiál je návrh nařízení vlády, kterým se mění některá nařízení vlády 

v souvislosti s přijetím nařízení vlády o stanovení požadavků podle aktů a standardů dobrého 
zemědělského a environmentálního stavu pro oblasti pravidel podmíněnosti a důsledků jejich 
porušení pro poskytování některých zemědělských podpor. 

 
Stávající nařízení vlády č. 309/2014 Sb., o stanovení důsledků porušení podmíněnosti 

poskytování některých zemědělských podpor, ve znění pozdějších předpisů, se navrhuje 
k 1. 1. 2017 nahradit novou právní úpravou, a to návrhem nařízení vlády č. …/2017 Sb., 
o stanovení požadavků podle aktů a standardů dobrého zemědělského a environmentálního 
stavu pro oblasti pravidel podmíněnosti a důsledků jejich porušení pro poskytování některých 
zemědělských podpor, které je souběžně předkládáno do legislativního procesu pod 
čj. (55402/2016-MZE-12154) jako úkol z Plánu legislativních prací vlády na rok 2016 (příloha 
č. 1 str. 30 bod 13 usnesení vlády ze dne 14. prosince 2015 č. 1031). 

 
Původní představa pouhé novelizace nařízení vlády č. 309/2014 Sb. se ukázala 

s ohledem na rozsah navrhovaných změn ve vlastním textu nařízení vlády i v jeho přílohách 
jako nepřehledná, a proto bylo přikročeno k přípravě nového právního předpisu. 

 
Vzhledem k této skutečnosti je nezbytné formálně provést související legislativně 

technické změny v normativních odkazech ve stávajících 18 dotačních nařízeních vlády, 
které požadavky podle aktů a standardů dobrého zemědělského a environmentálního stavu 
pro oblasti pravidel podmíněnosti obsahují, jako nedílnou součást podmínek pro poskytnutí 
dotace. 

 
Z důvodu vetší přehlednosti došlo dále k rozdělení celé problematiky nové právní úpravy 

a souvisejících změn v ostatních nařízeních vlády do dvou samostatných materiálů po vzoru 
předchozích nařízení vlády č. 308/2014 Sb., kterým se mění některá nařízení vlády v 
souvislosti s přijetím nařízení vlády o stanovení důsledků porušení podmíněnosti 
poskytování některých zemědělských podpor a nařízení vlády o stanovení podrobností 
evidence využití půdy podle uživatelských vztahů, a nařízení vlády č. 309/2014 Sb., 
o stanovení důsledků porušení podmíněnosti poskytování některých zemědělských podpor. 

 
K návrhu nařízení vlády není zpracováno hodnocení dopadů regulace (RIA), vzhledem 

k tomu, že předmětem návrhu nařízení vlády jsou pouze formální parametrické změny 
v souvisejících 18 dotačních nařízeních vlády – bod 3.8 písm. f) Obecných zásad pro 
hodnocení dopadů regulace (RIA).  
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Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy se zákonem, k jehož provedení je 
navržena, včetně souladu se zákonným zmocněním k jejímu vydání, je-li nařízení vlády 
navrhováno na základě tohoto zmocnění  

 
Návrh nařízení vlády je v souladu se zákonem č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění 

pozdějších předpisů, k jehož provedení se navrhuje. 
 
Návrh nařízení vlády je v souladu se zákonným zmocněním uvedeným v § 2b odst. 2 

zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, a rovněž je v souladu 
s § 1 odst. 3 zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně 
některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění 
pozdějších předpisů. 
 
 
Zhodnocení slučitelnosti navrhované právní úpravy s předpisy Evropské unie, 
judikaturou soudních orgánů Evropské unie, obecnými právními zásadami práva 
Evropské unie, s legislativními záměry a s návrhy předpisů Evropské unie 

 
Předkládaný návrh nařízení vlády je legislativně technického charakteru (provedení 

formálně souvisejících změn v normativních odkazech ve stávajících 18 dotačních 
nařízeních vlády) a přímo se netýká předpisů Evropské unie. 

 
Na základě této skutečnosti je možné návrh nařízení vlády hodnotit tak, že není v rozporu 

s právem Evropské unie a není nutné vytvářet „Rozdílovou tabulku návrhu právního předpisu 
ČR s předpisy EU“ a ani „Srovnávací tabulku pro posouzení implementace předpisu 
Evropské unie“. 
 
 
Předpokládaný hospodářský a finanční dopad navrhované právní úpravy na státní 
rozpočet, ostatní veřejné rozpočty, na podnikatelské prostředí České republiky, dále 
sociální dopady, včetně dopadů na rodiny a dopadů na specifické skupiny obyvatel, 
zejména osoby sociálně slabé, osoby se zdravotním postižením a národnostní 
menšiny, a dopady na životní prostředí 

 
Návrh nařízení vlády s ohledem na svůj legislativně technický charakter nepředpokládá 

hospodářské a finanční dopady na státní rozpočet, na ostatní veřejné rozpočty, ani na 
podnikatelské prostředí v České republice. 

 
Návrh nařízení vlády nepředpokládá sociální dopady, včetně dopadů na rodiny 

a dopadů na specifické skupiny obyvatel, zejména osoby sociálně slabé, osoby se 
zdravotním postižením a národnostní menšiny, a ani dopady na životní prostředí. 
 
 
Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu 
k rovnosti mužů a žen 

 
Návrh nařízení vlády neobsahuje žádné ustanovení, které by bylo v rozporu se zákazem 

diskriminace nebo by mělo vliv na rovnost mužů a žen. 
 
 
Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí a osobních 
údajů 

 
Navrhovaná právní úprava je v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních 

údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.  
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Návrh nařízení vlády nezvyšuje množství zpracovávaných osobních údajů ani nemění 
způsob nakládání s nimi. 
 
 
Zhodnocení korupčních rizik 

 
Navrhovaná právní úprava neobsahuje ustanovení, která by byla předmětem korupčního 

rizika. 
 
Předkládaný návrh nařízení vlády je svým rozsahem přiměřený množině vztahů, které má 

upravovat. Předkládaný návrh nerozšiřuje kompetence orgánů veřejné správy. 
 
Navrhovaná právní úprava představuje efektivní implementaci zákonných regulací 

stanovených v zákoně o zemědělství a zákoně o Státním zemědělském intervenčním fondu, 
jakož i regulací stanovených právem Evropské unie. 

 
Příslušné orgány veřejné správy a administrátor dotace (Fond) jsou schopny plošně 

kontrolovat a vynucovat dodržování daných ustanovení. 
 
Předkládaný návrh stanoví jednoznačně kompetence, působnost a odpovědnost mezi 

příslušnými orgány veřejné správy a Fondem. 
 
Realizace opravných prostředků proti rozhodnutí Fondu je zajištěna postupem podle 

správního řádu.  
 
 
Zhodnocení dopadů na bezpečnost nebo obranu státu 
 

Návrh nařízení vlády nemá dopady na bezpečnost nebo obranu České republiky. 
 
 
ZVLÁŠTNÍ ČÁST 
 
K části první až osmnácté:  
 

V návaznosti na novou právní úpravu – nahrazení nařízení vlády č. 309/2014 Sb., 
o stanovení důsledků porušení podmíněnosti poskytování některých zemědělských podpor, 
ve znění pozdějších předpisů, novou právní úpravou návrhem nařízení vlády č. …/2017 Sb., 
o stanovení požadavků podle aktů a standardů dobrého zemědělského a environmentálního 
stavu pro oblasti pravidel podmíněnosti a důsledků jejich porušení pro poskytování některých 
zemědělských podpor, je nutné formálně provést související legislativně technické změny 
v normativních odkazech ve stávajících 18 dotačních nařízeních vlády, které požadavky 
podle aktů a standardů dobrého zemědělského a environmentálního stavu pro oblasti 
pravidel podmíněnosti obsahují, jako nedílnou součást podmínek pro poskytnutí dotace. 

 
Jedná se o novelizaci těchto nařízení vlády: 

 nařízení vlády č. 45/2007 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování oddělené 
platby za cukr pěstitelům cukrové řepy, ve znění pozdějších předpisů, 

 nařízení vlády č. 47/2007 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování jednotné 
platby na plochu zemědělské půdy a některých podmínek poskytování informací 
o zpracování zemědělských výrobků pocházejících z půdy uvedené do klidu, ve znění 
pozdějších předpisů, 

 nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, 
ve znění pozdějších předpisů, 
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 nařízení vlády č. 239/2007 Sb., o stanovení podmínek pro poskytování dotací 
na zalesňování zemědělské půdy, ve znění pozdějších předpisů, 

 nařízení vlády č. 95/2008 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování oddělené 
platby za rajčata určená ke zpracování, ve znění pozdějších předpisů, 

 nařízení vlády č. 147/2008 Sb., o stanovení podmínek pro poskytování dotací 
na zachování hospodářského souboru lesního porostu v rámci opatření Natura 2000 
v lesích, ve znění pozdějších předpisů, 

 nařízení vlády č. 53/2009 Sb., o stanovení podmínek pro poskytování dotací na 
lesnicko-environmentální opatření, ve znění pozdějších předpisů, 

 nařízení vlády č. 87/2010 Sb., o stanovení některých podmínek pro poskytování platby 
na krávy chované v systému s tržní produkcí mléka, ve znění pozdějších předpisů, 

 nařízení vlády č. 60/2012 Sb., o stanovení některých podmínek pro poskytování zvláštní 
podpory zemědělcům, ve znění pozdějších předpisů, 

 nařízení vlády č. 142/2014 Sb., o stanovení bližších podmínek při provádění opatření 
společné organizace trhů se zemědělskými produkty v oblasti vinohradnictví a vinařství, 
ve znění pozdějších předpisů, 

 nařízení vlády č. 50/2015 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování přímých 
plateb zemědělcům a o změně některých souvisejících nařízení vlády, ve znění 
pozdějších předpisů, 

 nařízení vlády č. 72/2015 Sb., o podmínkách poskytování plateb pro oblasti s přírodními 
nebo jinými zvláštními omezeními, ve znění pozdějších předpisů, 

 nařízení vlády č. 73/2015 Sb., o podmínkách poskytování plateb v oblastech Natura 
2000 na zemědělské půdě, ve znění pozdějších předpisů, 

 nařízení vlády č. 74/2015 S., o podmínkách poskytování dotací na opatření dobré životní 
podmínky zvířat, ve znění pozdějších předpisů, 

 nařízení vlády č. 75/2015 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálně-
klimatických opatření a o změně nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění 
agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších 
předpisů, 

 nařízení vlády č. 76/2015 Sb., o podmínkách provádění opatření ekologické 
zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, 

 nařízení vlády č. 185/2015 o podmínkách poskytování dotací v rámci opatření 
zalesňování zemědělské půdy a o změně některých souvisejících nařízení vlády, 
ve znění pozdějších předpisů, 

 nařízení vlády č. 29/2016 Sb., o podmínkách poskytování dotací v rámci opatření 
lesnicko-environmentální a klimatické služby a ochrana lesů a o změně některých 
souvisejících nařízení vlády, ve znění pozdějších předpisů. 

 
Jde o obdobnou právní úpravu, jakou v minulosti bylo například nařízení vlády 

č. 308/2014 Sb., kterým se mění některá nařízení vlády v souvislosti s přijetím nařízení vlády 
o stanovení důsledků porušení podmíněnosti poskytování některých zemědělských podpor 
a nařízení vlády o stanovení podrobností evidence využití půdy podle uživatelských vztahů. 
 
K části devatenácté: 

 
Účinnost se s ohledem na délku legislativního procesu a vzhledem k provázanosti 

s návrhem nařízení vlády č. …/2017 Sb., o stanovení požadavků podle aktů a standardů 
dobrého zemědělského a environmentálního stavu pro oblasti pravidel podmíněnosti 
a důsledků jejich porušení pro poskytování některých zemědělských podpor, navrhuje ke dni 
1. března 2017. 
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